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Invent Medic Sweden AB beslutar om företrädesemission för finansiering av 

utökad marknadslansering 
 

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen för att finansiera den nyligen kommunicerade 
utökade marknadslanseringen av TVS beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en 
företrädesemission om högst cirka 19,3 MSEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. 
Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent 
av emissionsvolymen med bl.a. styrelseledamöter i bolaget. Styrelsen har samtidigt beslutat att senarelägga publicering 
av bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2018, vilken kommer att offentliggöras den 31 maj 2018. 
Styrelseordförande Lars Persson (dels privat och dels genom Mandelträdet AB) samt VD Karin Bryder (genom Bryder 
Consulting AB) ingår i samband med den planerade företrädesemissionen lock up-avtal som förbinder parterna att behålla 
minst 60 procent av sina respektive innehav i Invent Medic under en period om nio månader räknat från efter genomförd 
företrädesemission. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. 
 

Motiv för nyemission 
Invent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Nyligen avslutades bolagets kliniska studie med positiva resultat. 

Resultaten sammanställs för närvarande och kommer att inkluderas i den tekniska fil som bolagets Notified Body kommer att 

granska i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. Invent Medics målsättning 

är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018. Invent Medic har nyligen beslutat att göra en utvidgad lansering av TVS där 

lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården eftersom detta bedöms öka tillgängligheten 

av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter 

sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. 

Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.  

VD Karin Bryder kommenterar: 

”För att finansiera marknadsföring av TVS och etablering på både konsumentmarknaden och inom sjukvården har styrelsen, 

villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK. 

Emissionslikviden är avsedd att finansiera marknadslanseringen av TVS samt vidare utvecklingsarbete med målsättningen att 

bygga ett välrenommerat varumärke inom området Kvinnors Hälsa. Innevarande verksamhetsår kommer att vara mycket 

spännande för Invent Medic.” 

Erbjudandet i sammandrag 

 Planerad teckningstid: 12-27 april 2018. 

 Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. 

 Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK. 

 Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den  
5 april 2018. 

 Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 är registrerade som aktieägare i Invent Medic äger 
företrädesrätt att teckna aktier i planerad nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju 
teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.  

 Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier. 

 Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK. 

 Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka  
7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget.  

 Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden  
12-25 april 2018. 

 Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den  
12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske 
i mitten av maj 2018. 



 

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel 

utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och 

Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. 

 

Senarelagd delårsrapport 

Styrelsen har mot bakgrund av den planerade företrädesemissionen beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden 

januari-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 31 maj 2018.  

Lock up-avtal 
Styrelseordförande Lars Persson (dels privat och dels genom Mandelträdet AB) samt VD Karin Bryder (genom Bryder 

Consulting AB) ingår i samband med den planerade företrädesemissionen lock up-avtal som förbinder parterna att behålla 

minst 60 procent av sina respektive innehav i Invent Medic under en period om nio månader räknat från efter genomförd 

företrädesemission. 

Finansiell rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med den planerade företrädesemissionen.  

För mer information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: 040-615 14 10 

E-post: info@sedermera.se 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta: 

Karin Bryder, VD 

Telefon: 0723 81 17 10 

E-post: info@inventmedic.com 

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 15 mars 2018. 

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-

kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner 

sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är 

patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-

metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den 

tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och 

innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta 

säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och 

aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.  
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